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KOMUNIKATY URZĘDU GMINY 
 

Pilne - ostatni dzień na złożenie deklaracji! 
Urząd Gminy w Lipnicy Murowanej informuje, iż w terminie 
do 31 maja 2013r. właściciele nieruchomości zamieszkałych 
zobowiązani są złożyć deklarację o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku nie 
złożenia deklaracji w w/w terminie Wójt Gminy 
zobowiązany będzie wydać decyzję o wysokości opłaty 
w wyższej wysokości. 
 

Plac zabaw i zagospodarowanie terenu za ośrodkiem 
zdrowia w Lipnicy Murowanej z unijną dotacją 

27 maja 2013 r.  Wójt Gminy Tomasz Gromala oraz 
Skarbnik Gminy Alicja Knopt w siedzibie Urzędu 
Marszałkowskiego w Krakowie podpisali umowę w zakresie 
małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie 
lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013 na 
dofinansowanie operacji pt.: „Łokietkowy Ogród miejscem 
rekreacji dla najmłodszych” Wniosek został złożony za 
pośrednictwem lokalnej grupy działania „Stowarzyszenie 
Na Śliwkowym Szlaku”, gdzie został wysoko oceniony, 
uzyskał także akceptację samorządu województwa.  
W ramach projektu zostanie zagospodarowana działka za 
ośrodkiem zdrowia w Lipnicy Murowanej w ramach której 
powstanie ścieżka deptakowa oraz znajdą się elementy 
wyposażenia placu zabaw dla najmłodszych.                                                                                                   
Wnioskowana kwota dofinansowania to 24 900 zł. jednak 
nie więcej niż 80% poniesionych kosztów kwalifikowanych. 
Do wnioskowanej kwoty dotacji gmina musi dołożyć własne 
środki, które są zabezpieczone w tegorocznym budżecie. 
Ostateczna wartość inwestycji zostanie ustalona po 
rozstrzygnięciu przetargu, który zostanie ogłoszony  
w najbliższym czasie.  
 

100 tysięcy złotych z Urzędu Marszałkowskiego  
na drogi dojazdowe na terenie gminy 

Trwa przygotowywanie procedury przetargowej w związku 
z przyznaniem z budżetu Marszałka Województwa środków 
na remont dróg gminnych. Wartość dotacji to 100 tysięcy 
złotych, która stanowić będzie 50% wartości robót. Te 
dodatkowe środki pozwolą na remont trzech kolejnych 
dróg na terenie gminy. Na początku roku gmina otrzymała 
650 000zł z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na 
naprawę 4 dróg. W tym przypadku zakończona jest 
procedura przetargowa i prace powinny być zrealizowane 
w miesiącu czerwcu. 
 

Zaawansowane prace przy nadajniku w Rajbrocie 
Trwa budowa stacji telefonii komórkowej w Rajbrocie. Po 
wykonaniu drogi dojazdowej oraz fundamentu wraz  
z mocowaniami dla nadajnika kolejnym etapem prac będzie 
między innymi poziomy montaż wieży, której pionowy 
montaż ma nastąpić jeszcze w czerwcu. Uzbrojenie oraz 

przygotowanie nadajnika do uruchomienia planowane jest 
w miesiącu lipcu. 
 

Jednogłośne Absolutorium dla Wójta 
30 kwietnia na Sesji Rady Gminy Lipnica Murowana radni 
jednogłośnie udzielili absolutorium wójtowi gminy. 
Głosowanie radnych poprzedzone zostało odczytaniem 
pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej ws 
sprawozdania z wykonania budżetu oraz pozytywnej opinii 
RIO o wniosku komisji rewizyjnej ws udzielenia 
absolutorium. 

 
Zawiadomienie Urzędu Gminy 

Wójt Gminy Lipnica Murowana zawiadamia, że na tablicy 
ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Lipnicy Murowanej został 
wywieszony wykaz nieruchomości  własności Gminy Lipnica 
Murowana  przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne, 
obejmujący część działki nr 810 o pow. 0,40 ha położonej  
w Lipnicy Dolnej.  
 

Uniwersytet Trzeciego Wieku wsparty środkami 
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 

Wniosek złożony przez prezesa Podgórskiego 
Stowarzyszenia Kulturalno Społecznego pana Stanisława 
Paprotę do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej  
w ramach działania ASOS II przeszedł wszystkie etapy  
i uzyskał dofinansowanie w wysokości 48 500zł. Projekt 
obejmuje szereg działań które będą wspierały m.in. 
działalność lipnickiego UTW. W naborze krajowym 
zgłoszone zostały 1773 projekty. Wniosek Stowarzyszenia 
znalazł się wśród zaledwie 286 które otrzymają 
dofinansowanie. Wcześniej w ramach współpracy 
Stowarzyszenia z Gminą udało się pozyskać 10 000zł  
z Urzędu Marszałkowskiego na organizacje 10 Rocznicy 
Wpisu Kościoła Św. Leonarda na Listę UNESCO oraz 2 500zł 
jako grant Fundacji Banku Zachodniego WBK za który 
zostały zakupione instrumenty muzyczne dla uzdolnionej 
młodzieży. Gratulujemy i cieszymy się, że współpraca 
Gminy ze Stowarzyszeniem przynosi wymierne efekty,  
a pozyskane środki wspierają wiele ważnych inicjatyw. 
 

Letni Sezon Turystyczny w Małopolsce  
zainagurowany w Lipnicy Murowanej 

Z okazji 10 Rocznicy Wpisu Kościoła Św. Leonarda na Listę 
UNESCO oraz XV Małopolskich Dni Dziedzictwa 
Kulturowego naszą Gminę odwiedziło wielu znamienitych 
gości. Jednym z wydarzeń towarzyszących było uroczyste 
otwarcie Letniego Sezonu Turystycznego w Małopolsce, 
którego symbolicznie dokonali: Wicemarszałek 
Województwa Małopolskiego Roman Ciepiela oraz Prezes 
Małopolskiej Organizacji Turystycznej Leszek Zegzda. 
Patrząc na mapę i ofertę turystyczną Małopolski to duże 
wyróżnienie dla naszej Gminy. 
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Uroczyste otwarcie remizy OSP w Lipnicy Dolnej  
19 maja w Lipnicy Dolnej odbyła się uroczystość 
poświęcenia i oficjalnego oddania do użytku 
wyremontowanej remizy OSP. To ważne dla druhów 
wydarzenie połączone było z obchodami Święta Ludowego 
przy współpracy Wójta Gminy, OSP Lipnica Dolna i Zarządu 
Gminnego PSL. Uroczystość zaszczycił m.in. Wicemarszałek 
Województwa Małopolskiego Wojciech Kozak, członek PSL 
będący także przewodniczącym komisji konkursowej 
programu "Małopolskie Remizy" w ramach, którego gmina 
otrzymała dofinansowanie do remontu remizy. 
 

KOMUNIKATY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 
 

Przedszkole w Lipnicy Murowanej 
W czerwcu będą miały miejsce następujące uroczystości  
i wydarzenia: 4.06 odwiedzi nas zaprzyjaźnione Przedszkole 
nr 2 z Bochni, Gr. 6-latków w związku z realizacją planu 
rocznego odwiedzi Szkółkę roślin ozdobnych EKO-GARTEN, 
odbędzie się uroczyste pożegnalne ognisko dla Wszystkich 
6-latków wraz z rodzicami, 28.06 odbędzie się uroczyste 
zakończenie roku przedszkolnego w Gminnym Domu 
Kultury. 

Przedszkole w Rajbrocie 
Serdecznie zapraszamy  przyszłych przedszkolaków wraz  
z Rodzicami na Dni Otwarte Naszego Przedszkola. Odbędą 
się one 5 i 6 czerwca od godz. 13.00 do 14.30. Na  dzieci 
czekają wesołe zabawy i niespodzianki.  

* 
Dnia 7 czerwca o godz. 10.45 odwiedzi 
przedszkolaków  teatrzyk  Kometa z bajką "Przypadki 
Agatki". Na bajkę zapraszamy również dzieci nie 
uczęszczające do przedszkola. Cena 3.50.  
 

Zespół Szkół w Lipnicy Murowanej 
Dnia 03.06.2013r Zespół Szkół w Lipnicy Murowanej 
organizuje specjalne zajęcia dla dzieci i młodzieży. 
Najmłodsi będą spędzać czas na świeżym powietrzu, 
rywalizując między sobą w różnych sportowych 
konkurencjach. Dla gimnazjalistów przewidziano w tym 
roku oprócz zwyczajnych zabaw międzyklasowych tzw. 
grywalizacje. W związku z tym część zawodów zostanie 
przeznaczona na zaprezentowanie swoich umiejętności  
w grach komputerowych. Następnie odbędzie się forum 
dyskusyjne „Gry komputerowe, tak ale…”, które ma 
zwrócić uwagę młodzieży na uzależnienia i destrukcyjny 
wpływ gier komputerowych w ich życiu. 

* 
Dnia 28.06.2013 roku o godz. 8.00 rano w Kościele 
Parafialnym odbędzie się Msza Święta kończąca rok szkolny 
2012/2013. Następnie uczniowie oraz ich rodzice przejdą 
pod salę gimnastyczną Zespołu Szkół w Lipnicy Murowanej  
i tutaj odbędzie się wręczenie nagród, świadectw  
i wyróżnień. Na zakończenie swój własny autorski program 
przedstawią klasy III gimnazjum, które żegnają się ze szkołą. 
 

Zespół Szkół w Rajbrocie 
Z okazji dnia dziecka 31 maja odbędą się dni sportu 
połączone z dniem przeciw agresji i przemocy. 

* 
W czerwcu odbędą się konkursy: 11.VI Międzyszkolny 
Konkurs Przyrodniczy, 27.VI Kabaret Moli Książkowych – 
podsumowanie  konkursu czytelniczego. Natomiast  
w edukacji wczesnoszkolnej: Konkurs języka angielskiego 
„Jestem przyjacielem Bobbiego”; 4.VI konkurs 
ortograficzny, 7.VI konkurs matematyczny, 12.VI konkurs 
czytelniczy. 

* 
Już po raz dziewiąty  uczniowie i nauczyciele PSP im. Jana 
Pawła II wezmą udział w diecezjalnym spotkaniu szkół, 
które odbędzie się 14 VI na Sądecczyźnie przy Ołtarzu 
Papieskim. 

* 
28 czerwca o godz. 8.00 - w kościele parafialnym  
w Rajbrocie odbędzie się Msza św., którą rozpoczniemy 
uroczystość zakończenia roku szkolnego 2012/2013. 
 

Gminny Dom Kultury  
Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej serdecznie 
zaprasza 9 czerwca na ŚWIĘTO TRUSKAWKI w Rajbrocie.   
W programie występy artystyczne dzieci z przedszkola, 
szkoły i świetlicy wiejskiej w Rajbrocie, pokaz koreańskiej 
sztuki walki Taekwondo, występ Zespołu Pieśni „Raj”  
i  Orkiestry Dętej z Rajbrotu.  Gwiazdą wieczoru będzie 
zespół „Duo Fenix Dwa Fyniki” ze Śląska, a festyn pod 
gwiazdami umilać będzie zespół „eRwBand”. Szczegóły na 
plakatach.  

* 
Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym 
PALMOWA LIPNICA 2013. Prace konkursowe można 
zgłaszać w dwóch kategoriach: Niedziela Palmowa oraz 
Lipnickie klimaty. Regulamin konkursu oraz karta zgłoszenia 
dostępne na stronie internetowej kulturalipnica.pl Termin 
nadsyłania prac upływa 14 czerwca 2013 r. 

* 
Gminny Dom Kultury serdecznie zaprasza wszystkie dzieci  
z terenu gminy Lipnica Murowana do uczestnictwa  
w zajęciach edukacyjno – rekreacyjnych podczas WAKACJI 
2013 na świetlicach wiejskich. „Akcja Lato” potrwa od 1 do 
12 lipca 2013 r. W programie min. liczne zabawy, zajęcia 
sportowe, warsztaty oraz wycieczki krajoznawcze. 

* 
21 lipca 2013 r. odbędzie się XXIV PRZEGLĄD PIOSENKI 
RELIGIJNEJ O „STATUETKĘ ŚW. SZYMONA”. Informujemy, 
że na stronie internetowej kulturalipnica.pl można już 
zapoznać się z Regulaminem oraz pobrać Kartę zgłoszenia, 
na które czekamy do 12 lipca 2013. W tym roku w trakcie 
obrad jury, około godziny 19.00 dla wszystkich przybyłych 
wystąpi gość specjalny  - zespół New Life’m. Zapraszamy. 
 
 

Tomasz Gromala 
Wójt Gminy Lipnica Murowana 

 

Józef Radzięta 
Przewodniczący Rady Gminy Lipnica Murowana 

 


